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A KAT120B kijelző vezérlése Arduinoval 



  KAT120B hívószám kijelző
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A KAT120B kijelző a NEMO-Q International AB egy régi terméke. A cég ma is fogalmaz 
különféle hívószám kijelzőket bankok, jegypénztárak vagy más üzletágak számára. 
A KAT120B típusszámú kijelző CMOS logikai IC-kre épül, a kijelzést diszkrét LED-ekből 
kialakított 7-szegmens kijelzők végzik.
Bemenő tápfeszültség: +24 V, ebbőlaz IC-k 12 V-os tápfeszültségét egy LM7812 állítja elő. 
Bemenő jelek: TAKT (órajel) és DATA (soros adat), mindkét bemenetet 1,8 kΩ húzza 
tápfeszültségre.

http://www.nemoq.com/
http://www.nemoq.com/products/cashier-displays/


Felhasznált IC-k
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CD40106 – hat Schmitt-trigger bemenetű inverter 

MC14077 – négy kétbemenetű 
                    XNOR (ekvivalencia)

MC14068 – egy nyolcbemenetű 
                    NAND (nem-ÉS) kapu

CD4094 – 8-bites léptetőregiszter és tároló 

CD4511 – BCD-ről 7-szegmensre dekódoló

ULN2004 – CMOS bemenetű tranzisztormező

MC14077

4094
4511

ULN2004

CD40106



A kijelző rész
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A panelon négy számjegy dekódolása és LED szegmenseinek meghajtása van kiépítve, de 
csak háromhoz tartozik LED.



A kijelző rész
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Bemenet és dekódolás
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DATA  TAKT   GND  24V   



Bemenet és dekódolás
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A K1 … K6 bemeneteket 
alaphelyzetben ellenál-
lások húzzák magas 
szintre, a hátoldalon 
elhelyezett DIP kapcsolók 
pedig záráskor alacsony 
szintre húzzák.
A STROBE2 jel feltétele, 
hogy IC4 tartalma 0xFF 
legyen, IC7 középső 6 bitje 
pedig a kapcsolókkal 
beállított számmal 
egyezzen meg. +12 V +12 V



A kártya vezérlése
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AC adapter
~ 230V DC/DC 
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A Clock és a Takt 
bemenetek 1,8 kΩ 
ellenállással fel 
vannak húzva a belső 
12 V-os logikai szintre. 



A kártya vezérlése
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Egyszerű próbaprogram
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/** NEMO-Q KAT120B kijelző próba
 * 
 * A program felváltva 000, 123, 456, 789 feliratot jelenít meg.
 * A kijelző TAKT (órajel) és DATA (adat) bemeneteit egy-egy
 * NPN tranéisztor segítségével hajtjuk meg, ezek bázisát
 * vezérli az Arduino D3 és D4 kimenete.
 *************************************************************/

#define CLKPIN  3 
#define DATAPIN 4 

void myshiftOut(uint8_t val) {
  uint8_t i;
  for (i = 0; i < 8; i++)  {
    digitalWrite(DATAPIN,bitRead(val,7-i));
    digitalWrite(CLKPIN, HIGH);
    delay(1);
    digitalWrite(CLKPIN, LOW);
    delay(1);
  }
} 

void setup() {
  pinMode(CLKPIN, OUTPUT);
  pinMode(DATAPIN, OUTPUT);  
  digitalWrite(DATAPIN,LOW);
  digitalWrite(CLKPIN,LOW);
}

void loop() {
  myshiftOut(B00000000); 
  myshiftOut(B00000000); 
  myshiftOut(B01111110); 
  myshiftOut(B11111111); 
  delay(1000);  
  myshiftOut(B00010000); 
  myshiftOut(B00100011); 
  myshiftOut(B01111110); 
  myshiftOut(B11111111); 
  delay(1000);
  myshiftOut(B01000000); 
  myshiftOut(B01010110); 
  myshiftOut(B01111110); 
  myshiftOut(B11111111); 
  delay(1000);  
  myshiftOut(B01110000); 
  myshiftOut(B10001001); 
  myshiftOut(B01111110); 
  myshiftOut(B11111111); 
  delay(1000);    
}  

Százasok

Tízesek

Egyesek



Egyszerű számkiíratás
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/*************************************************************
 * NEMO-Q KAT120B kijelző próba
 * 
 * A program 000-tól 999-ig számol és jeleníti meg a számot.
 * A kijelző TAKT (órajel) és DATA (adat) bemeneteit egy-egy
 * NPN tranzisztor segítségével hajtjuk meg, ezek bázisát
 * vezérli az Arduino D3 és D4 kimenete.
 * A hátoldali kapcsolók mind ON állásban legyenek!.
 *************************************************************/

#define CLKPIN  3 
#define DATAPIN 4 

void myshiftOut(uint8_t val) {
  uint8_t i;
  for (i = 0; i < 8; i++)  {
    digitalWrite(DATAPIN,bitRead(val,7-i));
    digitalWrite(CLKPIN, HIGH);
    delay(1);
    digitalWrite(CLKPIN, LOW);
    delay(1);
  }
} 

void setup() {
  pinMode(CLKPIN, OUTPUT);
  pinMode(DATAPIN, OUTPUT);  
  digitalWrite(DATAPIN,LOW);
  digitalWrite(CLKPIN,LOW);
}

Folytatás a 
következő oldalonn



Egyszerű számkiíratás
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void loop() {

  for(n=0; n<1000; n++) {
    d1 = n/100;              // Százasok
    d2 = n/10%10;            // Tízesek
    d3 = n%10;               // Egyesek
    myshiftOut(d1<<4);       // Egyesek kiküldése
    myshiftOut((d2<<4)+d3);  // Tízesek és százasok kiküldése
    myshiftOut(B01111110);   // Kódkapcsoló állása
    myshiftOut(B11111111);   // Üzenet vége jelzés és szinkronizálás
    delay(100);    
  }
}  



Analóg hőmérő
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Microchip  MCP9700
VDD = 2,5 – 5,5 V
Mérési tart.: -40 – 150 ⁰C
Érzékenység:  10 mV / ⁰C
Nullapont:  500 mV @ 0 ⁰C



Analóg hőmérő
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/*************************************************************
 * Analóg hőmérő, NEMO-Q KAT120B kijelzővel
 * A hőmérsékletet MCP9700 analóg hőmérővel mérjük.  Az MCP9700 
 * hőmérő nullapontja = 500 mV, érzékenysége = 10 mV/C.
 * Az analóg jelet az A4 analóg bementre kötjük. 
 * Az MCP9700 hőmérő jelét a beépített 1.1 V-os referenciához 
 * képest mérjük, az eredményt Celsius fokokra átszámítjuk.
 * A statisztikus ingadozás csökkentés érdekében
 * minden ciklusban 1100 mérést végzünk és átlagolunk. 
 *
 * A KAT120B kijelző TAKT (órajel) és DATA (adat) bemeneteit 
 * egy-egy NPN tranzisztor segítségével hajtjuk meg, ezek bázisát
 * vezérli az Arduino D3 és D4 kimenete. A kijelző hátoldali 
 * címválasztó kapcsolói mind ON állásban legyenek!
 *************************************************************/
#define CLKPIN  3 
#define DATAPIN 4

long mysum;
uint16_t i, mv;
uint8_t d1, d2, d3; 

void myshiftOut(uint8_t val) {
  uint8_t i;
  for (i = 0; i < 8; i++)  {
    digitalWrite(DATAPIN,bitRead(val,7-i));
    digitalWrite(CLKPIN, HIGH);
    delay(1);
    digitalWrite(CLKPIN, LOW);
    delay(1);
  }
} 

Folytatás a 
következő oldalonn



Analóg hőmérő
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void setup() {
  analogReference(INTERNAL); // 1.1 V-os referencia
  pinMode(CLKPIN, OUTPUT);   // Órajel kimenet 
  pinMode(DATAPIN, OUTPUT);  // Adat kimenet
  digitalWrite(DATAPIN,LOW); // Adat kimenent alaphelyzetbe
  digitalWrite(CLKPIN,LOW);  // Órajel kimenet alaphelyzetbe
}
void loop() {
  mysum = 0;
  for(int i=0; i<1100; i++) {
    mysum += analogRead(A4);
  }
  mv = mysum>>10;          // Osztás 1024-gyel
  mv = mv - 500;           // Nullapont
  if(mv > 999) mv = 999;
  d1 = mv/100;             // Százasok
  d2 = mv/10%10;           // Tízesek
  d3 = mv%10;              // Egyesek
  myshiftOut(d1<<4);       // Egyesek kiküldése
  myshiftOut((d2<<4)+d3);  // Tízesek és százasok kiküldése
  myshiftOut(B01111110);   // Kódkapcsoló állása
  myshiftOut(B11111111);   // Üzenet vége jelzés és szinkronizálás
  delay(2000);    
}



KAT2844
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A KAT2844 kijelző is a NEMO-Q International AB  terméke. Valamivel korszerűbb, SMD 
kivitelű, s a logikai áramkörökből kialakított bonyolult címdekóder szerepét egy ST7 
mikrovezérlő vette át. Az alkatrészek száma így drasztikusan  lecsökkent, viszont külön 
fejlesztési feladatot jelent a mikrovezérlő felprogramozása
A bemeneti tápfeszültség és a bemenő jelszint feltehetően megegyezik a KAT120B 
kijelzőnél leírtakkal. A panelon a bejövő tápfeszültségből 12 V-ot és 5 V-ot állít elő egy 
L7812 és egy L78M05 feszültségstabilizátor. A bemenő jeleket zajszűrés és formázás után 
egy-egy 5,1 V-os Zener-dióda vágja le a mikrovezérlő által elfogadható szintre.



Felhasznált IC-k
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HEF40106 – hat Schmitt-trigger bemenetű 
inverter 

HCF4511 – BCD-ről 7-szegmensre dekódoló

ULN2003 – TTL bemenetű tranzisztormező

ST72104Gx – 8 bites mikrovezérlő 

4511

ULN2003

HEF40106

ST72014Gx



A kijelző rész
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A BCD-ről 7 szegmensre dekódoló IC-k bemenetei egy adatbuszra csatlakoznak, amit a 
mikrovezérlő hajt meg.
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Bemenet és vezérlés
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Csatlakozók
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